
UZNESENIE č. 33/2011
z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Oreskom konaného dňa 25. 2. 2011 o 19:30 hod. 
v miest nosti Obecného úradu

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ORESKOM:

URČUJE:A) 
Zapisovateľa zápisnice: Darina Cvoreňová

VOLÍ:B) 
Návrhovu a mandátovu komisiu: Eva Havrilčáková, Miroslav Harvilčák
Overovateľov zápisnice: Ján Bereš, Matúš Šimko

BERIE NA VEDOMIE:C) 
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia1. 
Vyúčtovanie akcie „Silvester 2010“2. 
Oznámenie o vymenovaní Michala Chorcholiča do funkcie zástupcu starostu obce.3. 

SCHVAĽUJE:D) 
Správu o inventarizácií  obce Oreské – Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku in-1. 
ventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010.
Vyhlásenie konkurzu na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Oreské.2. 
Vyhlásenie konkurzu na obsadenie pracovného miesta – knihovník v obecnej knižnici.3. 
Predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 2 rokov – „Prenájom priestorov predajne potravín“ pre p. Mar-4. 
tu Obšatníkovu, Kyjevská 3, Michalovce
Zápis do obecnej kroniky za rok 20105. 
VZN č. 10/2011 6. „Povodňový plán záchranných prác obce Oreské“.
Rozpočet obce na rok 2011.7. 
Zakúpiť známky s označením 8. „Komunálny odpad“ – vývoz komunálneho odpadu len z označenej 
smetnej nádoby.
Podporu petície „Petícia na podporu urýchlenia výstavby diaľnice Košice – št. hranica s Ukrajinou 9. 
(Vyšné Nemecké – Užhorod).

Uzatvoriť zmluvu s VSE a.s. o dodávke elektriny – kontrakt Garant.10. 
Predaj pozemku p. č. 34/2 register C, k. ú. Oreské, cena 1,30 €/m11. 2.
Výber dodávateľa na stavebné práce v spoločenskej miestnosti (Ing. Juraj Mojsej- Mochostav, Mi-12. 

chalovce).
Správu obecného kontrolóra o hospodárení obce Oreské za rok 2010 (bez výhrad).13. 

POVERUJE:E) 
Starostu obce vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom p. č. 1469/1 na ktorých sa nachádzajú stav-1. 
by vo vlastníctve obce t. j. budova ZŠ a školský byt.

Za uznesenie hlasovali: Miroslav Harvilčák, Ján Bereš, Michal Chorcholič, Eva Havrilčáková, Matúš Šimko
Proti uzneseniu hlasovali: nikto
Zdržali sa hlasovania: nikto
Neprítomný: nikto

V Oreskom dňa 25. 2. 2011
 Milan Havrilčák
 starosta obce


